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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 

 
predloženú koncepciu zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR                    

zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správu 
o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR 
 



 

Potenciálne oblasti a zdroje financovania Hlavného mesta SR Bratislava 
 

 
1. Podpora Bratislavy od štátu v súvislosti s predsedníctvom EU v roku 2016 

- na magistráte  je vytvorená pracovná skupina SK PRES, ktorá má za cieľ 
pripraviť materiál na rokovanie vlády, kde sa predstavia oblasti a zdroje 
potrebné pre dofinancovanie v súvislosti s hostiteľskou krajinou predsedníctva 
EÚ  

2. Podpora štátu resp. návratna finančná výpomoc od štátu  
- použie zdrojov na bežný chod  mesta 
- prebehlo stretnutie na úrovni predsedu vlády a p. primátora s cieľom získania 

podpory zo strany štátu pre hlavné mesto SR Bratislavu 
3. Daň z nehnuteľností: 

- záujem a snaha o zmenu a dohodu na VZN dane z nehnuteľností spoločne          
s mestským zastupiteľstvom 

- na magistráte je vytvorená pracovná skupina pod vedením námestníka                   
p. Koleka, ktorá spoločne so zástupcami mestských častí a odborníkov              
z magistrátu má navrhnúť zmenu dane z nehnuteĺností od 1.1.2016 

4. Daň z príjmu fyzických osôb:  
- návrh a podpora zvýšenia na úroveň 70% pre obce z DPFO namiesto dnešných 

68,5% 
5. Štatistika obyvateľstva 

- zmena spôsobu vykazovanie počtu obyvateľov tak, aby namiesto údajov 
Štatistického úradu SR do vzorca na prerozdeľovanie DPFO vstupovali údaje 
REGOB  

6. Veľkostný koeficient obce 
- návrh na zmenu vzorca pre prerozdeľovanie DPFO, kde by sa upravil 

veľkostný koeficient pre Bratuslavu tak, aby malo mesto viac prostriedkov              
z prerozdelenia na plnenie funkcie hlavného mesta 

7. Poplatok pre investorov 
- podpora návrhu ÚMS na na zavedenie poplatku pre investorov – vyžaduje si 

legislatívnu zmenu na úrovni NR SR – rokovania s príslušnými ministerstvami 
prebiehajú, primátor podporuje tento návrh v úlohe prezidenta ÚMS 

8. Zákon o miestnych daniach 
- zmena zákona o miestnych daniach, ktorá by umožnila zdaňovať nehnuteľnosti 

podľa ich trhovej hodnoty – rokovania s MF SR na expertnej úrovni 
prebiehajú, ale je málo pravdepodobné že by k tejto zmene prišlo pred 
parlamentnými voľbami v roku 2016 

9. Štatút mesta / zákon o Bratislave 
- ochota otvoriť Štatút mesta resp. zákon o Bratislave v prípade, že sa HM BA 

dohodne s mestskými časťami na inom rozdeľovaní kompetencií a finančných 
zdrojov 

10.  Podpora čerpania eurofondov 
- vytvoriť na magistráte tím špecialistov, ktorí sa budú venovať  problematike a 

možnostiam čerpania eurofondov 
 
 






